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VEREADOR ADELI SELL (PT) – Comunicação de Líder: 

Vereadora Mônica, colegas vereadores e vereadoras; a bancada do 

Partido dos Trabalhadores, anteriormente, já fez a sua colocação, a 

sua posição, em apoio a vossa greve, a greve dos servidores 

públicos estaduais. É uma greve legítima contra um pacote ilegítimo; 

portanto, as senhoras e os senhores podem sair hoje daqui com a 

confiança de que a nossa militância, os nossos parlamentares em 

nível local, e eu tenho convicção de que a Assembleia Legislativa do 

Estado assim como a bancada federal estão unidas nesta mesma visão que temos. 

Temos aqui, em Porto Alegre, o próprio Ver. Roberto Robaina colocou antes, todo embate 

que nós tivemos esta semana na defesa, por exemplo, dos cobradores e a defesa que a 

gente tem feito do serviço público de qualidade e dos servidores que são fundamentais 

para a vida numa sociedade democrática e de dignidade para as pessoas. 

Dito isso, eu brinquei antes com as lideranças do governo, eu gostaria de saber, não que 

seja proibido o governo municipal fazer um convescote, fazer um seminário de governo, 

etc. e tal; agora, isso tem custos, nós gostaríamos de saber como será o convescote ou o 

seminário. E já vou dizendo que estamos de olho (Palmas.), porque esse governo diz que 

não tem dinheiro e, ontem, foi aprovado aqui o empréstimo para pagar o 13º salário, 

empréstimo do governo. Já não basta que o governo gastou uma babilônia de dinheiro em 

publicidade tanto assim que tem um jornalista de uma empresa... Já denunciei aqui, é 

uma vergonha, a imprensa não tem coragem de fazer uma enquete, manda um jornalista 

botar no Twitter para saber a posição das pessoas sobre um projeto de lei onde não 

explica o que é o projeto de lei! Mas que País é esse, que imprensa é essa? Mas isso é 

uma indecência! Provavelmente, esse jornalista jamais vai me convidar para algum 

debate, mas eu não quero saber, eu não quero saber! Eu não dependo de mídia dessa 

gente, eu tenho contato com o povo! Eu caminho pela cidade, eu caminho nos bairros! 

(Palmas.) Não vai ser essa imprensa que vai...E levou chumbo, ele perdeu a enquete! Ele 

fez tudo para que as pessoas fossem induzidas a erro. “Ah, temos que limpar a cidade, 

temos que fazer isso, fazer aquilo”, Ver.ª Mônica, mas ele perdeu a enquete. Foi bom, 

levou na fuça. Essa gente não respeita a população. Põe uma enquete no Twitter sem 

explicar o que é o projeto de lei.  Aqui eles não estão, mas eles publicam vídeos em que 

fazem cortes e publicam como se verdade fossem, assim eles tratam o servidor público. 
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Se as senhoras e os senhores pisarem num arbusto na Praça da Matriz é um escândalo, 

mas a Prefeitura não cuida de árvore, não cuida de arbusto, não cuida de animais e não 

cuida das pessoas! É isso que tem que nos indignar, não ter respeito. Por isso que nós 

estamos aqui nesta tribuna. Há muitos anos, num famigerado 31 de janeiro, por causa do 

discurso que deu desta tribuna mostrando o que era o regime militar, a falta de 

democracia e tudo o que acontecia neste País, cassaram os direitos políticos de Glênio 

Peres; depois, de Marcos Klassmann. Agora as nuvens, os momentos sombrios estão por 

aí, mas ainda bem que tem luzes no horizonte da esfera Terra. Ontem, Greta Thunberg foi 

eleita a personalidade do ano, aquela pirralha! E tem muita gente que tem medo dessa 

pirralha, como tem medo da juventude, por isso ataca a educação pública de qualidade. 

Mas nós resistiremos, nós estamos com o serviço público de qualidade, nós estamos com 

o povo, nós estamos na rua, seja no Parlamento, seja onde for. Não vão nos derrotar! 

Obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 

 


